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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
Laat ik direct starten met het aanbieden van mijn excuus aan u.
Zoals u weet hebben we sinds eind vorige week een aantal vacatures. Deze zijn mede ontstaan door het
vertrek van Hanna en Marjan. We zijn sinds vrijdag op de hoogte van hun vertrek.
We hebben direct een vacaturetekst opgesteld en deze op Facebook en LinkedIn geplaatst al voordat u een
bericht van het vertrek van Marjan en Hanna van ons heeft gehad.
De volgorde van deze communicatie is niet zoals ik het gewild heb.
De planning was om u eerst op de hoogte te stellen via een brief en daarna de vacatures te publiceren op
sociale media. Door de haast en verkeerde inschatting van mij is het bericht op facebook terecht gekomen
voordat u de brief heeft ontvangen.
Ik leer hieruit dat ik nog zorgvuldiger en beter voorbereid met deze onverwachte omstandigheden dien te
handelen.
Ik maak samen met het MT een communicatieprotocol waarin we met elkaar de volgorde voor deze processen
op een rij zetten en lering trekken uit wat in deze situatie niet goed is gegaan. Zodat we zeker weten dat we
een volgende keer in een spoedsituatie als deze eerst u informeren en daarna naar buiten treden met het
bericht.
Vacatures
De vacaturetekst staat ook op onze site, Facebook en LinkedIn.
We hopen dat u de vacaturetekst in uw netwerk onder de aandacht brengt. Dan is ons bereik enorm.
We hebben tot nu toe vier reacties gehad van sollicitanten!
Dat is in ieder geval hoopvol!
We gaan vanaf morgen gesprekken voeren met deze kandidaten.
Ik houd u op de hoogte over de voortgang.
Als u nog vragen of opmerkingen heeft, of zich zorgen maakt, spreek mij dan even aan of maak een afspraak!
Studiedag
Morgen, 11 juli, is de laatste studiedag. De kinderen zijn dan vrij.
We hebben deze tijd gereserveerd voor een belangrijke activiteit aan het eind
van het schooljaar: de overdracht van de kinderen die naar een andere
stamgroep gaan. We hechten grote waarde aan een gedegen overdracht. Onze
aandacht daarvoor is in ieders belang: dat van uw kind, u als ouders en van de
stamgroepleider. Aan het eind van het schooljaar nemen we de kennis en
ervaringen van onze collega’s ter harte, we doen er ons voordeel mee. Zo
kunnen we de doorgaande lijn bewaken en zetten we een effectieve aanpak
door, zonder tijdverlies, in het belang van uw kind.
Met hartelijke groet,
Anke de Graaf
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De agenda

Woensdag 11 juli
Donderdag 12 juli
Donderdag 12 juli
Maandag 16 juli
Dinsdag 17 juli
Dinsdag 17 juli
Donderdag 19 juli
Donderdag 19 juli
Vrijdag 20 juli
Zaterdag 21 juli

Agenda 2017-2018 – komende weken
Studiedag – de kinderen zijn vrij!
Schoonmaakmiddag/avond OB en MB
Afscheidsreceptie Marijke, Jorien en Lisanne
Matinee groep 8 musical
Afscheidsfeest BB
Afscheidsavond groep 8
Continurooster (tot 14.15 uur)
Afscheidsfeesten OB/MB/TB
Laatste schooldag
Lesvrijemiddag groep 5 t/m 8
Zomervakantie t/m zondag 2 september

Brief van Hanna
Lieve ouders van t Startnest,
Zoals jullie in de brief van Anke hebben kunnen lezen ga ik ‘t Startnest verlaten.
Ik ga een fijne werkplek met lieve collega's, geweldige kinderen en betrokken ouders, gedag zeggen.
Ik heb in het verleden in het speciaal onderwijs gewerkt. En ik heb altijd de wens gehad om er in de toekomst
weer terug te keren. Maar dat dit zo snel zou gebeuren, had ik niet verwacht...
Soms komt er iets op je pad waar je gewoon geen "nee" tegen kunt zeggen. Kort geleden ben ik benaderd
door Auris Taalplein in Gouda, dit is een school voor kinderen met ernstige spraak-taalproblemen,
gehoorproblemen en autisme spectrum stoornissen.
Sommige van jullie weten dat ik naast leerkracht ook logopedist ben. Ik krijg nu de kans om deze twee
vakgebieden met elkaar te combineren. Ik ga als leerkracht aan de slag in groep 4. Dit vind ik een geweldige
uitdaging! Deze uitdaging heb ik dan ook met beide handen
aangegrepen.
Maar... een beetje dubbel voelt het wel: Wat zal ik ‘t Startnest en
alle lieve mensen gaan missen!
Ik zal tot 1 oktober op ‘t Startnest werken. Tot die tijd zal ik me ten
volle inzetten op deze fantastische school! We gaan er met elkaar
wat leuks van maken!
Veel liefs van Hanna
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Brief van Marjan
Lieve kinderen en ouders van ‘t Startnest,
Begin september van het jaar 2007 stond ik voor het eerst als leerkracht voor de klas op ’t Startnest. Ik begon
op maandag en dinsdag in Luistervink naast Carolien en op donderdag en vrijdag naast Hanna in Krakras. Eerst
wat onwennig natuurlijk, zoals dat gaat als je aan een nieuwe baan begint. Het was voor mij een totaal nieuwe
fase in mijn leven. Maar al snel voelde ik me thuis en op m’n plaats tussen de kinderen en collega’s in het
plezierige gebouw van ‘t Startnest.
Sindsdien heb ik echt ontzettend veel lieve, leuke en ondernemende kinderen van heel dichtbij mogen
meemaken. Ze kwamen en gingen allemaal. Acht jaar Krakras en nu voor het tweede jaar in Malmok.
Nu, elf jaren later, durf ik met een gerust hart te zeggen dat ik al die jaren met heel veel plezier ontzettend
hard heb gewerkt om er voor alle kinderen te zijn en samen met hen te leren, te spelen, te werken, te praten,
te lachen en te huilen. Ik heb ervan genoten met heel mijn hart en ziel.
En toen, zomaar heel plotseling kreeg ik vorige week een ontzettend leuke baan aangeboden. Een heel nieuw
begin op een nieuwe school met nieuwe uitdagingen. Normaal gesproken ben ik niet zo’n snelle beslisser,
maar hier was geen twijfel over mogelijk. Ik moést deze baan aannemen. Deze baan zal mij heel veel energie
gaan opleveren en mij als juf ook weer verder laten groeien.
Ik ga ’t Startnest dus verlaten. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Voor mij is het nu tijd om uit te
vliegen. Op weg naar nieuwe ontdekkingen. Een nieuwe fase in mijn leven. Dit is mijn momentum.
Ondanks dat ik héél veel zin heb om aan mijn nieuwe baan te beginnen zal ik jullie ontzettend gaan missen.
Gelukkig is er nog voldoende tijd om uitgebreid afscheid te nemen.
Ik wens jullie veel geluk en voorspoed voor de toekomst. En een hele fijne zomervakantie.

Liefs van Marjan
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Onderbouw nieuws
De onderbouw gaat picknicken!
Op donderdag 19 juli gaan we afscheid nemen van onze oudste
kleuters, die naar groep 3 gaan. We gaan op die dag met z’n
allen naar kinderboerderij Boerenvreugd in Aalsmeer. Daar gaan
we gezellig bij de dieren kijken, spelen en picknicken. Uiteraard
hebben we daarvoor weer veel helpende handen nodig: ouders
die willen rijden en begeleiden en ouders die iets lekkers maken
voor de picknick. We hopen natuurlijk dat er weer heel veel
ouders meegaan!
Alle onderbouwkinderen hebben inmiddels een aparte brief gekregen over het uitje, met daaronder een
invulstrookje. Intekenlijsten voor de picknick hangen vanaf 2 juli bij de deur van de klas!
Grote schoonmaak
Lieve ouders/verzorgers van de onderbouw,
Het is weer tijd voor de grote schoonmaak!
Aangezien de grote vakantie er aankomt, is het weer tijd voor de eindejaars schoonmaak! En wel op
donderdag 12 juli (’s middags vanaf 15.30 uur en ’s avonds vanaf 18.30 uur). We rekenen op veel helpende
handen!
We verzoeken iedereen vriendelijk zijn naam zo snel mogelijk op de lijst bij de deur van je stamgroep in te
vullen. Iedereen die niet kan helpen krijgt donderdagochtend 12 juli iets mee naar huis om schoon te maken.
Houd daar die ochtend met het vervoer alsjeblieft rekening mee! En we willen graag de schoongemaakte
spullen helemaal droog nog voor de zomervakantie terug hebben.
Alvast bedankt ook namens de kinderen
De onderbouw
Speelgoeddagen onderbouw
Op donderdag 12 juli hebben we schoonmaakmiddag- en avond. Veel materialen
zijn de daaropvolgende dagen mee naar huis om weer fris gewassen te worden.
Daarom mogen de kinderen vanaf vrijdag 13 juli t/m woensdag 18 juli speelgoed
meenemen naar school. We verzoeken jullie om speelgoed mee te geven waar
samen mee gespeeld kan worden en niet te kwetsbaar is. Ook raken hele kleine
onderdelen snel zoek.
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Programma slotweek bovenbouw
Maandag 16 juli in de ochtend zijn we in de stamgroep.
Vanaf 13.30 uur is de middagvoorstelling afscheidsmusical ´De tent op z’n kop!´ Alle groepen zijn uitgenodigd,
oud leerlingen zijn ook welkom.
Vanaf 15.15 uur zullen we de schoolverlaters op feestelijke
wijze de school uit begeleiden.
Dinsdag 17 juli, in de ochtend zijn we in de stamgroep. Om
half twaalf wordt er in de stamgroep aandacht besteed aan
het afscheid van de groep 8 kinderen.
´s Middags komen alle bovenbouwers op de fiets naar school. Om half 2 vertrekken we richting de Kegel in
Amstelveen om van 14.00 uur tot 15.00 uur een uurtje te bowlen. Daarna gaan we weer op de fiets terug naar
Uithoorn zodat we rond half 4 weer op het plein zijn. Iedere stamgroep heeft twee ouders nodig die met ons
meefietsen. Graag aanmelden bij de stamgroepleiders.
In de avond is de voorstelling van de musical voor ouders en andere
genodigden. Aansluitend vieren we een afscheidsfeestje met de kinderen
van groep 8 en hun ouders.
Vanaf woensdag 18 juli mogen de schoolverlaters kiezen of zij al van de
vakantie gaan genieten of dat zij nog naar school komen. Zij zijn van harte
welkom, maar we vragen hen om te kiezen voor hele dagdelen wanneer zij
aanwezig zijn.
Met de kinderen van groep 7 en eventueel aanwezige schoolverlaters zullen we de dag besteden aan het
afbouwen van het musicaldecor en het vakantie-klaar maken van onze stamgroepen.
Donderdag 19 juli is een dag met een continu rooster. De kinderen hebben allemaal een lunchpakketje mee en
gaan om 14.15 uur uit school. Ook deze dag besteden we aan het vakantie-klaar maken van onze
stamgroepen.
Vrijdag 20 jul is een halve schooldag. Om12.00 uur zwaaien we alle
kinderen gedag voor een welverdiende vakantie.
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De bibliotheek op school - nieuwsbrief
Bij dit info ontvang je de nieuwsbrief van de bibliotheek op school.
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